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Det torde väl knappast finnas många människor, som icke
någon gång skulle önska resa utomlands för att vederkvicka sina
nerver och för att åtminstone för en liten tid slippa det dagliga
jäktet. Vart skulle man då resa snabbast och bekvämast? Närmast
oss finnes ju vårt södra grannland Estland. Överfarten dit är
kort och biljettprisen äro överkomliga. Före resans anträdande
måste vi dock uppgöra ett kostnadsförslag, varvid bör tagas i
betraktande passets el. resekortets anskaffande, tåg- & båt-
biljetternas pris, logi och kost vid framkomsten samt en- mindre
summa för guide och eventuella inträdesavgifter. Här nedan
nämnas några praktiska råd för resenärer till Estland.

RESEKORT.

För att resa till Estland behöver man icke anskaffa utrikes-
pass, om sådant icke finnes förut, utan resekort, som erhålles
för Fmk 8:— av hemortens polismyndigheter.

I FINLAND BEVILJAS 50°/0 rabatt.

Lärdomsskolornas, seminariernas, yrkesskolornas, folkskolornas
och sådana lantbruksläroverks, som 3 månader å rad utöva under-
visning, folkläroverks, arbetarläroverks jämte övriga med dessa
jämförbara läroinrättningars ordinarie elever, vilka i grupp önska
göra exkursioner inom riket, ävensom deras ledare samt universi-
tets och högskolors elever och deras ledare, erhålla 50 o/0 rabatt
å av dessa institutioner arrangerade studieresor. Deltagarantalet
måste härvidlag vara minst 10 eller biljetter . lösas för minst 10
personer. Å varje tionde elev eller studerande får följa en lärare
eller ledare. Om antalet elever eller studerande icke jämnt kan
divideras med tio får även med det överskjutande antalet följa
en ledare eller lärare. Behövliga formulär för biljetter erhållas
från Skolresebyrån i Helsingfors, som även lämnar närmare upp-
lysningar i saken.

SJÖFÄRDEN.

Färden över Finska Viken göres med Finska Ångfartygs
Aktiebolagets båtar, vilkas turer under tiden 1/5 till 1/9 1934 äro:

varje tisdag, torsdag *J (^— 14.00 varje tisdag, torsdag
och söndag 10.00 *"i|| HELSINGFORS t \ ocn ,rec'a 9-

varje lördag 14.00 <_J (Södra Kajen) (.«- 20- 30 vari e söndag.

varje tisdag, torsdag \ (-v 9.30 varje tisdag, torsdag
och söndag 1 4.30 -> j,+ REVAL '" J och fredag.

varje lördag 17.30 (Kaupmehe sild) 16.00 varje söndag.

RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.



Elever i grupper om minst 15 personer erlägga endast Fmk
100:— per person för tur- & returresan.

Övriga grupper s. s. studiecirklar, sportföreningar, sångkörer
o. d. erlägga Fmk 150:— per person för tur- & returresan om
gruppen består av minst 15 personer. Om antalet stiger till
50 personer eller mera erhålles ytterligare 10 o/o rabatt å detta
sistnämnda pris.
TÅGRESOR I ESTLAND.

För sådana grupper vilka önska fortsätta färden från Reval
till det inre av Estland beviljar Estniska Statsjärnvägarna 50 o/o
rabatt om resenärerna bilda grupper om minst 15 personer.
Förrän färden äntrades måste i Finland anskaffas intyg för
erhållande av rabatt i Estland där biljetten köpes mot uppvisande
av nämnda intyg. Vid anhållan därom anskaffas intyget av Skol-
resebyrån i Helsingfors. Det är att observera att samma antal
biljetter, för vilket intyget är utgivet, bör lösas.
LOGI OCH KOST I REVAL.

Under sommarmånaderna är i Reval ordnat gemensamt logi å
K. F. U. M., Lai tan. 1. och å K. F. U. K., Lai tan. 3. samt
å Estlands Röda Kors, Niguliste tan. 12, därest en säng med rent
sänglinne kostar E.Kr. 1:— 1:50. Om exkurrenten själv för
lakan med sig är nattlogipriset 50—60 cent. Vad kosten beträffar
kunna måltider intagas å logiplatsen eller i staden. Det är ingen
brist på restauranter och matserveringar och maten är billig i
Estland. En god middag får man redan för c:a 60 cent och
kvällsvard för c:a E.Kr. 1:— men kan man givetvis även spisa
mycket dyrt självfallet beroende på den resande själv.

SEVÄRDHETER I REVAL.
Staden Reval byggdes på 1200-talet. Av de gamla staden

omgivande murarna och tornen kunna de resande ännu vara i
tillfälle att se c:a tvåtredjedelar. Dessutom finnas i Reval många
gamla historiska kyrkor bland vilka de förnämsta äro: Domkyrkan
och Nikolaikyrkan med sina minnesmärken och gravar. I Helge-
andskyrkan finnas gamla målningar och träskulpturer. Det gamla
»Schwarzenhäupterklubbhuset» erbjuder genom sin byggnadsstil
och med sin stora samling av minnesföremål ett fängs-
lande studiematerial. Bland museer må nämnas Estniska Konst-
museet, Provinsialmuseet, Frihetskrigsmuseet samt Peter den
Stores hus och museum i Katrinendalparken. Ännu kunna nämnas
Rådhuset, Riksdagshuset, Långa Herman, Domslottet samt i sta-
dens utkant Tjocka Margareta m. fl.

Skolresebyrån lämnar beredvilligt närmare upplysningar om
resor, om anskaffande av biljetter till nedsatta pris och sänder
reselitteratur. Adress: Skolresebyrån, Bång. 2, Helsingfors.
Tel. 27285.
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